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5º Ciências 1 4 

1. De acordo com seus estudos, defina a Amazônia. (p. 62) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
2. Cite dois benefícios da vegetação para os seres vivos. (p. 63) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
3. O que vem a ser a Biodiversidade? (p. 64) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 “Biomas são espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, 

biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais.” 
 
4. Com base no trecho acima, defina os biomas: (pp. 64 e 65) 
  
 a) Pampa 
  _________________________________________________________________________ 
 
 b) Caatinga 
  _________________________________________________________________________ 
 
5. Quais locais podem ser comprometidos com o desmatamento de áreas com vegetação nativa? 

(p. 68) 
 ____________________________________________________________________________  
 
6. Para quais fins levam o ser humano a desmatar as florestas de forma ilegal? (p. 69) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
  “A Palmeira Carnaúba é muito utilizada nas construções de casas e também nos fornece 

produtos derivados da natureza.” 
 
7. Cite quatro produtos derivados da Palmeira Carnaúba. (pp. 70 e 71) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
  “A erosão e o assoreamento são fenômenos que prejudicam o solo e causam vários outros 

problemas.” 
 
8. Defina assoreamento. (p. 76) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
9. Correlacione as colunas. (p. 77) 

 
 ( 1 ) As funções nos estudos da Mata Ciliar. 
 ( 2 ) Consequências da perda da Mata Ciliar. 
 
 (    ) Podem ocorrer erosão, deslizamento de terra. 
 (    ) Conservação na qualidade do solo. 
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  “Além da qualidade do ar, a cobertura vegetal é muito importante para a manutenção das 
temperaturas do planeta.” 

Livro 1 – Ciências – SAS – p.78 

 
10. Complete, usando ( V ) para verdadeiras e ( F ) para as falsas nas informações quanto às 

funções da vegetação no ar e no clima. (pp. 78 e 79) 
 (    ) Reter o gás carbônico em sua estrutura. 
 (    ) Aumentar a quantidade de radiação que chega diretamente do solo. 
 (    ) Manter a umidade do ar pela evaporação. 


